Alcalde, Autoritats.
Permeteu-me que en primer lloc feliciti als guardonats d'aquest any en la
desena edició del Premi de la Fundació Barcelona Comerç. Poques vegades
el plenari del patronat ha deliberat menys per escollir-ne al premiat. En
aquesta edició del nostre desè aniversari, el premiat tenia que ser un element
important per la Fundació, i vosaltres ho sou dinamitzadors i dinamitzadores
dels nostres Eixos.
Gràcies Dinamitzadors, en un any molt especial calia un premiat molt
especial, UNS en aquest cas, i ningú millor que vosaltres, ja que sou el cor
de cada un dels nostres Eixos, sou la cara i la imatge de les nostres
associacions davant dels nostres botiguers, amb el vostre batec i amb el
vostre treball feu arribar a tots els comerços, les actuacions que heu
planificat conjuntament amb les vostres juntes per tal dinamitzar,
promocionar i donar vida a les nostres botigues.
Sense la gestió professionalitzada de la que vosaltres sou el màxim
exponent, i la tasca, que reconec com a feixuga, que desenvolupeu, ni els
Eixos ni en conseqüència la Fundació, hauríem arribat a on hem arribat.
Moltes gràcies a tots vosaltres i us encoratjo a que continueu amb aquesta
línia de treball tant valuosa, tant per al vostre Eix com també per a la
Fundació. De veritat i de tot cor, moltes gràcies.
Encara que avui celebrem el Desè Aniversari ja hem fet un recorregut per
aquets 10 anys de la Fundació, realment uns 20 des de que es va sembrar la
llavor, avui també toca fer un repàs del passat mes immediat.
Aquest darrers anys han estat trepidants en el nostre mon comercial. Lleis
del Parlament recorregudes pel govern central al Tribunal Constitucional,
noves lleis del nostre Parlament per blindar el nostre model comercial, i ara
esperant quin dia el Govern central tornarà a recórrer la darrera llei al
Tribunal Constitucional, i tornarem a estar en un altre marc legal. Ja que
l’aplicació de les nostres lleis seran, en tot cas, per l'acceptació moral, que no
la legal. Això ens preocupa per que, si no s’acceptés aquest pacte, podria
arribar a destruir bona part del nostre comerç, com ja ha succeït a moltes
ciutats Espanyoles en les que s’està aplicant el Real Decreto-Ley 20/ 2012
de 13 de juliol de 2012.
Però no pensem que els perills ens venen domes de lluny. La Generalitat
venen mitjançant INCASOL, sòl destinat anteriorment al parc aeroespacial de
Catalunya, que es requalifica i es passa a comercial, donant llicència perquè
s’instal·li un l'outlet a Viladecans, amb 135 botigues i 26.500 m2 en una
primera fase, a tan sols 15 minuts del centre de Barcelona, i un altre a
Cerdanyola, un macro centre comercial d'uns 130.000 m2, que vol ser el més

gran de Catalunya, tant gran com els centres comercials de La Maquinista i
Glories junts, i a 30 minuts de Barcelona.
Per arrodonir els despropòsits, a la nostre ciutat es contemplen augments de
superfície a Centres Comercials , com el de la Maquinista amb 40.000 m2
(20.000 i 20.000 m2). Glòries amb mes de 6.0000m2. Heron City que
demana 5.000 m2 mes, La Sagrera 6.000 del Vestíbul més 22.000 m2 a
l'espai guanyat de l'andana. I tenim penjant també mes de 35.000 metres2
més a l’estació de Sants.
No comprenem com en un escenari com l'actual, i previsiblement com el del
futur, a mig termini com a mínim, en que res tornarà a ser com era, amb una
debilitat de la demanda per la disminució del poder adquisitiu de moltes
famílies, motivat per les altes taxes d'atur i amb uns salaris baixos, a on el
consumidor ha tingut i té una oferta equilibrada, i variada entre els diferents
formats, incomprensiblement s'hagi obert l'aixeta, amb aquets augments
desmesurats i totalment innecessaris des de la nostre òptica, òptica
estrictament de necessitat comercial, desequilibrant aquesta oferta, a favor
dels grans grups econòmics que són els que lideren aquestes expansions en
els Centres Comercials, en detriment de molt comerç de proximitat que patirà
molt mes i pot posar en perill molts llocs de treball e inclús la seva continuïtat.
Li reiterem a la Generalitat i també a l'Ajuntament la nostre demanda per a
què que facin tot el que estigui al seu abast per evitar aquest augment
desmesurat de m2, a la nostre ciutat i al seu entorn. De ben segur que si així
ho fessin, ajudarien a mantenir el tan preuat equilibri entre els diferents
formats, i no es posaria en perill la continuïtat dels comerços de proximitat,
que som els que donem vida, seguretat i cohesió social a la majoria ,dels
carrers de la nostre ciutat.
Des de la Fundació, com des d'altres organitzacions que avui ens
acompanyen, hem col·laborat per tal de fer aportacions, en temes importants
per a la vida de la nostre ciutat, des de les vessants comercial, social,
legislativa, participativa, etc .
Entre aquets temes tractats ha estat el peliagut tema de les Zones
Turístiques, els treballs fets per diferents organitzacions del món del comerç,
i la voluntat de tots plegats ha fet possible un pas important, per tal de
desencallar el tema i donar un servei als creueristes, que estan unes hores a
la nostre ciutat, en unes dates de la seva màxima afluència.
Som conscients que no ha satisfet a tothom, uns per massa i altres per poc,
però ha estat un pas que es té que valorar positivament pel canvi de
posicionament que tots plegats hem tingut.

Continuem amb les Passarel·les de Moda, amb una gran participació de
públic, (dissabte es va fer la darrera de la temporada a l'Eix Maragall amb
mes de 1.500 assistents) així com les Mostres de Comerç als nostres carrers
i les diferents fires monogràfiques que organitzen els nostres Eixos, molts
esforços, molts, per dinamitzar el comerç de proximitat i potenciar la multicentralitat de la nostre ciutat. Un cop mes la col·laboració Districte-Eixos es
vital, necessària i imprescindible, per poder-les realitzar
Continuem amb BARGELONA la pista de gel, que ja es un clàssic del Nadal
a la ciutat, continua sent un èxit, prop del milió de persones que van passar
per BARGELONA l'any passat així ho acrediten. La pista es un exponent del
tarannà dels Eixos que valorem el be general sobre el be particular, la
projecció que dóna a la ciutat i l'atractiu que té pels nostres clients que
gaudeixen d'un preu reduït per la utilització de la pista.
Aquest any com ja hem vist implementem la figura del defensor del client als
nostres Eixos, es un valor mes afegit als nostres comerços, per què el client
es senti encara més agust fent les seves compres als nostres establiments.
També ens fa molta il·lusió la campanya, que voldríem que arreles, i es
repetís cada any, d'Avui Comença Nadal. Campanya que té per objectiu
incentivar els clients, per a què avancin les seves compres Nadalenques en
els nostres establiments, amb uns descomptes atractius, i que això afavoreixi
l'augment de les seves compres en els nostres comerços.
Volem reforçar encara mes els lligams entre els Mercats Municipals i els
Eixos. Creiem, que anant junts, i així es demostra a on ja hi ha aquesta
experiència, reverteix molt positivament en l'atractiu comercial del conjunt de
la zona.
Junts però sense perdre cada un la seva identitat, però junts per sumar, com
ho reflecteix tant el Pla Estratègic de Comerç, com l'acord signat entre
Vitrines d'Europe i Emporio, a les darreres Jornades, organitzades per la
Fundació Barcelona Comerç, celebrades aquí a Barcelona el prop passat
mes de Maig , per tal de reforçar aquets llaços.
La digitalització dels nostres comerços es també un altre fita, que ja s’està
implantant en alguns Eixos, i de la que tots tindrem notícies properament.
No voldria acabar les meves paraules en aquest sopar a on commemorem el
nostre desè aniversari sense tornar donar-vos les gràcies. Gràcies molt
sinceres a tots vosaltres pel treball que hem fet conjuntament, companys del
patronat, companys botiguers dels diferents Eixos, Dinamitzadors, companys
de junta, director i secretaries de la Fundació, Alcalde, Tinents d'Alcalde,
Director General de Comerç, als càrrecs del Departament, Director de

comerç, gerents, alts càrrecs i tècnics de les diferents àrees de l'Ajuntament,
Mossos i G.U. a tots vosaltres que durant aquets deu anys hem treballat junts
i ens heu ajudat, moltes gràcies, amics periodistes moltes gràcies per la
fluïdesa de comunicació que hem tingut mútuament i per la vostre
comprensió en molts moments, gràcies també als regidors i regidores de
l'equip de govern i de l'oposició, en aquets 10 anys molts de vosaltres heu
estat als dos llocs, gràcies a tots vosaltres per l'ajut i la comprensió que heu
tingut amb nosaltres i amb els nostres projectes encara que a vegades
aquets no encaixessin al 100% amb els vostres.
Moltes gràcies a tots i a treballar tots plegats perquè els moments històrics
que estem vivint, tant des de la vesant econòmica com política, necessiten
de l'esforç d'anar tots plegats, la Fundació es un gran paraigües a on tots hi
tenim cabuda, i amb un mànec prou ampli perquè tots el podem portar.
Dins de la nostre diversitat hi tenim que treballar, perquè, en definitiva
treballant pel bé del nostre comerç, estem treballant pel bé de la nostre
ciutat, i pel bé del nostre País.
Llarga vida a la FUNDACIÓ, QUE ÉS COM DIR, LLARGA VIDA AL NOSTRE
MODEL DE CIUTAT I DE COMERÇ.

